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Förskoleklass och grundskola  

Förutsättningar 

Hagaskolan är en kommunal skola där Haga/Ekeby rektorsområde tillhör 
upptagningsområdet Skogstorp. Hagaskolan är centralt belägen i Kumla 
och har närhet till naturområden, bibliotek, simhall och ishall, vilket gör 
att dessa platser lätt kan användas som undervisningsrum.     
Skolan byggdes 1928 och består idag av tre byggnader. En större byggnad 
med klassrum, grupprum, fritids, arbetsrum, personalrum, matsal samt en 
idrottssal. I den andra byggnaden finns klassrum, grupprum samt fritids. I 
den tredje byggnaden har vi tillgång till ett större rum. Den byggnaden 
tillhör förskolan Solhaga och Hagaskolan har fått låna en lokal då 
elevantalet har ökat. Skolan har rymliga klassrum men elevantalet i 
klasserna varierar från 21-30 elever vilket gör att några klassrum har 
väldigt liten yta per elev.    
På Hagaskolan finns det cirka 263 elever och 30 pedagoger. Det finns en 
eller två klasser per årskurs. Vår verksamhet omfattar förskoleklass, 
grundskola 1-6 och fritidshem.     
Personalen på Hagaskolan är indelade i två arbetslag där det ena 
arbetslaget är förskoleklass till årskurs 3, medan det andra arbetslaget är 
årskurs 4-6. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som ingår i en 
ledningsgrupp tillsammans med rektor och specialpedagoger. 
Personalstyrkan är fördelad på lärare, specialpedagoger, speciallärare, 
kurator, skolsköterska, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och 
administratör.   
Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam som är en samverkan mellan 
medicinsk, social, psykologisk, samt pedagogisk yrkeskompetens.     
Skolan har klasslärarsystem vilket betyder en lärare per klass. 
Fritidspersonal jobbar också med vissa ämnen som idrott och bild.    
Skolan ska i nära samarbete med hemmen främja elevernas utveckling och 
lärande. Vi vill att varje elev från förskoleklass till åk 6 ska utvecklas efter 
sin förmåga i en trygg miljö. För att eleverna ska kunna nå läroplansmålen 
arbetar vi för att alla elever ska trivas på skolan samt att de upplever att vi 
pedagoger förväntar oss att de ska kunna nå målen. Vi arbetar därför med 
trygghetsgrupper och storsamlingar en gång i veckan, samt Hela Haga 
sjunger två gånger per termin. Till Hela Haga sjunger, bjuder vi emellanåt 
in förskolorna i närområdet.   
Alla pedagoger arbetar från en gemensam värdegrund där vi utgår från vår 
likabehandlingsplan.  
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Resultat 

Uppföljning av föregående års åtgärder  
 
Jämställdhet   
In i det systematiska kvalitetsarbetet: Under ett flertal år har vi sett att 
pojkars och flickors resultat skiljer sig åt och att pojkar har lägre resultat. Vi 
har därför under läsåret 21/22 arbetat kring frågan jämställdhet och 
diskuterat i olika forum hur vi kan höja pojkars resultat. Vi har gjort detta i 
våra pedagogiska diskussioner, arbetslagen samt under 
resultatkonferenserna.  Vi har samtalat kring vad som kan gynna pojkars 
lärande, studieteknik, motiverande samtal och pepp-samtal. Fokus på att visa 
intresse och att värna om att lägga tid på eleven. 
  

Kompetensutbildning: Det har varit ett komplext ämne att arbeta kring då 

forskning på detta område inte är så stort. Vi har köpt in litteratur men 

känt att det inte är tillräckligt. Vårterminen 2022 fick all personal en 
föreläsning kring jämställdhet som en utgångspunkt för att arbeta vidare med 
vilka åtgärder man kan sätta in för att höja pojkars resultat.   
  

   

Elevinflytande och studiero   
Ordningsregler: Vid höstterminens mitt skulle alla på skolan vara väl insatta i 
våra överenskommelser samt i vårt värdegrundsarbete. Vi diskuterade detta 
med eleverna i våra trygghetsgrupper, med vårdnadshavare och i 
personalgruppen.    
  

Likabehandlingsplan: I september 2021 hade alla pedagoger, elever och 
föräldrar getts möjlighet att ta del av skolans likabehandlingsplan.    
  

Klassråd och elevråd: Vi har haft klassråd samt elevråd kontinuerligt där vi 
diskuterade olika områden som rör elevernas skolvardag.   
  

Trygghetsgrupper: Vi fortsatte vårt arbete med trygghetsgrupper en gång i 
veckan. Dock fick arbetet ske i sina egna klasser på grund av pandemin. I 
slutet av vårterminen 2022 kunde vi ha de ordinarie trygghetsgrupperna där 
alla elever blandas från åk f-6. Där får eleverna samtala om olika 

värdegrundsfrågor och fått öva på olika samarbetsövningar.   
  

Känsloutbildning: Vi har haft fortsättning av känsloutbildningen mot vissa 

klasser. Utbildningen håller elevhälsan i och både lärare och elever är 
delaktiga. Även vårdnadshavare får en introduktion kring vad detta handlar 
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om. Detta har uppskattats mycket av både elever och lärare. Vi gjorde ett 
försök att göra känsloutbildningen i åtgärdande syfte men där blev det inte 
det resultatet man hade önskat. Vi fortsätter att tänka att känsloutbildningen 
ska vara förebyggande.   
  

Handledning: Alla arbetslag har under läsåret haft kontinuerliga 
handledningstillfällen av skolpsykologen. Detta har medverkat till att 
elevhälsan fått mer kontakt med arbetslagen och att pedagogerna fått mer 
kunskap och handledning kring ärenden som de har ansett ha stora behov.   
   

  
Undervisningens kvalité   
Åtgärdsprogram och anpassningar: Vi skapade under läsåret mer 
tillfällen förutom arbetslagsträffarna, där pedagogerna kunde arbeta med 
åtgärdsprogram och anpassningar. Detta har varit positivt enligt pedagogerna 
Inom arbetslaget har åtgärdsprogram och anpassningar fått en stående punkt 
där tid för diskussion och samarbete har skapats. Vi ser att detta är oerhört 
viktigt och kommer att fortsätta att gemensamt diskutera och samarbeta 
kring åtgärdsprogram och anpassningar kontinuerligt under hela läsåret.  
   
Resultatkonferenser: Elever med rödmarkering har följts upp regelbundet på 
resultatkonferenserna och i arbetslagen. Där finns också tid att utvärdera och 
utveckla extra anpassningar samt utvärdera lärarnas undervisning.    
Under läsåret 2020/2021 såg lilla arbetslaget i sina analyser att många elever 
hade svårigheter med skrivning, att bearbeta texter samt att läsandet var 
ojämnt. Detta blev ett utvecklingsområde för det lilla arbetslaget och kommer 
att fortsätta att vara det under 2022/2023.  
   
Pedagogiska diskussioner: Vi fick ändra våra pedagogiska diskussioner under 
pandemin. Tidigare har alla pedagoger på skolan träffats varannan vecka. 
Detta ändrade vi under läsåret till att diskussionerna fick ske i arbetslagen. Vi 
ser att detta var positivt då arbetslagen mer kunde fokusera på de områden 
och behov som gäller respektive åldersgrupp.  

Årets resultat 

Nyckeltal    Förvaltningens 
mål      

Kommentar   Resultat 
2022 

Resultat 
2021  

Resultat 
2020   

Resultat   
2019   

Årskurs 6-9                  

Andel behöriga 
till gymnasiet    

90%   Förändringen för 
varje årskurs följs 
över tid.   

- - - - 
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Genomsnittligt 
meritvärde   

220   Se ovan.    227,60 215,69 213,69 227,93 

Pojkarnas 
meritvärde i 
relation till 
flickornas ska 
öka   

0,9 i relation 
till flickornas)   

Se ovan   0,8 0,71 0,71  

Andel elever med 
betyg i alla 
ämnen   

Ska öka   /Ersätter gamla 
måttet 
betygsvärde//   

69,2 82,8 88,6 76,2 

Årskurs 1-5             

Andel elever som 
når lägsta 
godtagbara nivå 
(gröna ämnen) + 
andel elever som 
har mer än 
godtagbar nivå 
(blå ämnen) per 
elev och årskull   

Ska öka   Åk 1 
Åk 2 

Åk 3 

Åk 4 

Åk 5 

98,9% 
95,5% 
87,7% 
95,8% 
94,8% 

97,2%  
95,1%  
90%  
94,4%  
96,2%  

93,8%  
94,4%  
86,5%  
87,3%  
85,9%  

96,4%  
86,8%  
86,4%  
85,3%  
85,0%  

Andel blå ämnen 
per elev per 
årskull   

Ska öka      12,5%    

Årskurs 1-9             

Andelen elever i 
årskurs tre som 
klarat de 
nationella 
proven.   
   

Ska ligga i nivå 
med riket.   

Andelen av elever 
som klarar nationella 
proven i årskurs tre 
jämförs med 
andelen i riket som 
klarar proven. 
Sammanvägt värde 
av riksgenomsnittet 
för matematik, och 
svenska i årskurs tre.  

 85%      

Andelen elever i 
årskurs sex som 
klarat de 
nationella 
proven.   
   

Ska ligga i nivå 
med riket.   

Andelen av elever 
som klarar nationella 
proven i årskurs sex 
jämförs med 
andelen i riket som 
klarar proven. 
Sammanvägt värde 
av riksgenomsnittet 
för matematik, 
svenska och 
engelska i årskurs 
sex.   

97,2%    
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Andelen elever i 
årskurs nio som 
klarat de 
nationella 
proven.   
   

Ska ligga i nivå 
med riket.   

Andelen av elever 
som klarar nationella 
proven i årskurs nio 
jämförs med 
andelen i riket som 
klarar proven. 
Sammanvägt värde 
av riksgenomsnittet 
för matematik, 
svenska och 
engelska i årskurs 
nio.   

- - - - 

Vårdnadshavarnas 
nöjdhet med 
information och 
dialog med 
personalen på sitt 
barns skola.  
  

Målvärde: 
85%    

Vårdnadshavarna tar 
ställning till 
påståendet: ”På 
utvecklingssamtalen 
får jag tydlig 
information om mitt 
barns 
kunskapsutveckling”. 
Ett genomsnitt av 
andelarna som 
svarat att de 
instämmer helt/till 
stora delar två 
påståendena 
beräknas.    

96%    

Vårdnadshavarnas 
nöjdhet med 
information och 
dialog med 
personalen på sitt 
barns fritidshem  

Målvärde: 
80%  

En enkät genomförs 
i januari med 
vårdnadshavarna till 
barn i som går i 
förskoleklass och 
grundskolan. Snittet 
av andelen 
vårdnadshavarna 
som svarar att de 
instämmer helt/till 
stora delar i 
påståendet: ”Jag 
hålls informerad om 
verksamheten på 
mitt barns 
fritidshem” i de två 
enkäterna beräknas.  

84%    

Vårdnadshavarna 
är på det hela 

Målvärde: 
85%  

Vårdnadshavarna tar 
ställning till 

99%    
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nöjda med 
verksamheten i 
grundskola.  
  

påståendena ”Jag är 
på nöjd med mitt 
barns skola som 
helhet” och ” Jag 
skulle 
rekommendera mitt 
barns skola”. Snitt av 
andelen som svarat 
att de instämmer 
helt/till stora delar 
på dessa påståenden 
beräknas.  

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
trygghet  

Målvärde: 
90%   

Andel elever som 
helt eller till stora 
delar håller med om 
påståendet ”Jag 
känner mig trygg i 
skolan” tas fram och 
redovisas med ett 
genomsnitt av 
årskurserna.   
   
   

97%    

                 

 

Elevinflytande och studiero   

Hagaskolans trygghetsenkät från vt 22 visar att över 90 % av Hagaskolans 
elever trivdes bra eller mycket bra i skolan.   

ELSA-undersökningen visar också att över 90 % i dåvarande förskoleklass och 
årskurs 4 trivdes bra i skolan. ELSA visar även att eleverna upplever att de är 
mycket trygga inför skoldagen. En mycket stor andel tycker att det är roligt att 
lära sig nya saker i skolan och att de upplever att lärarna lyssnar på dem. De 
flesta tycker också att de får den hjälp de behöver och att skolarbetet inte är 
för svårt. Frågan om eleverna upplever att de har studiero besvaras med 
nästan enbart positiva svar. Det som avviker i enkäten är frågorna om 
måendet kring huvudvärk, ont i magen, svårt att koncentrera sig samt 
trötthet. Här svarar cirka 20-30 % av eleverna att de inte mår bra. Flera elever 
besvarar även att de ofta har känslorna kring att känna sig arg, ledsen, orolig 
och irriterad.   
De flesta elever känner att de har inflytande över sin skoldag och att de vuxna 
lyssnar på dem.   
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Undervisningens kvalitet   
I trygghetsenkäten anser de flesta att de är nöjda med sitt skolarbete. I ELSA-
undersökningen (f-klass och årskurs 4) visar alla elever att de tycker att de får 
den hjälp de behöver.  
  

Vi har de senaste två åren varit i processen kring att vidareutveckla och 
samarbeta kring hur lektionerna ska vara mer lika. NPF-säkring är i fokus och 
vi fortsätter ett arbete kring detta. Skoldagen börjar 8 men vi ringer in redan 
vid 07.50 så att eleverna har möjlighet att starta skoldagen i lugn och ro. 
Målet är att morgonsamlingen ska börja med en lugn morgon där alla elever 
hinner landa. Vi ser att eleverna mår bra av att starta dagen på samma sätt 
varje dag samt att det inte ställs för höga krav direkt. Vi har dock inte hittat 
gemensamma avslut på lektionerna när det gäller struktur utan detta har lyfts 
i pedagogiska forum hur vi ska kunna utveckla.   
Målet är att alla pedagoger har liknande lektionsstruktur på alla lektioner där 
läraren går igenom vissa punkter i början och i slutet av lektionen. Fler lärare 
på skolan använder idag ett tydligt schema som alla elever ser där bildstöd 
finns med som en stödjande funktion. Detta är något som vi arbetar med 
kontinuerligt och utvärderar för att få en mer gemensam struktur på alla 

lektioner. Timetimer är ett verktyg som de flesta klassrum är inredda med. 
Denna visar på ett bra sätt hur lång tid det är kvar på ett 
arbetsmoment/lektion.  
Hemklassrummen har varit det första fokuset kring NPF-säkring. Vi har mer 
och mer börjat fokusera på övriga lärmiljöer och kartlade bland annat 
matsalen under vårterminen 2022 då vi noterade att den lärmiljön inte var 
den bästa och hade flera utvecklingsområden. Vi började med att göra 
kartläggning där både EHT, pedagoger och matbespisningspersonal fick 
medverka. Vi gjorde sedan observationer utifrån det som kommit fram i 
kartläggningen. Slutligen planerade vi in åtgärder som vi kommer att arbeta 
och utveckla under 2022/2023.  
  

I resultatkonferenserna har lärarna för de yngre eleverna tidigare sett att 
många elever haft svårigheter med skrivandet under tidigare år. Under läsåret 
2021/2022 har man även noterat att elever minskat intresset för läsningen. 
De har därför haft skrivandet och läsning som ett fokus och ett 
utvecklingsområde. Elevernas läsintresse har varit ojämnt och lärarna har 
försökt använda sig av bibliotekets funktioner som stöd. Det har upplevts som 
positivt och något man vill fortsätta med.  
 
Jämställdhet   

Vi har under läsåret 20/21 uppmärksammat att det skiljer en del i pojkars och 
flickors resultat och att pojkar oftare har lägre omdömen och betyg. Under 
läsåret 21/22 har därför jämställdhetsfrågan varit en fast punkt på bland 
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annat resultatkonferenserna där lärarna skulle undersöka om det skiljer 
resultat mellan pojkar och flickor samt analysera varför det kan skiljas åt. Vi 
ser att resultaten även detta läsår skiljer mycket och att vi behöver fortsätta 
att ha jämställdhet som ett av våra viktigaste fokusområden.  
  

Sammanfattande analys   

  
Jämställdhet   

Vi kan se på årets samt tidigare års resultat att vi behöver arbeta vidare med 
pojkars och flickors skillnader i betyg. Här behöver vi fortsätta arbeta för att 
belysa pojkarnas resultat och åtgärder för kommande klasser. Det är en 
variation i vilka ämnen detta gäller. Bild, hemkunskap, språk och svenska är 
ämnen där skillnaderna är störst. Engelska och matematik är ämnen där det 
skiljer minst.    
Vi har tidigare år inte haft ett systematiskt arbete kring jämställdhet där vi har 
lyft detta ämne som en viktig punkt. Läsåret 21/22 har ämnet jämställdhet 
funnits med som en punkt på resultatkonferenserna. Det resultatet visade att 
i arbetslaget för åk f-3 så är det inga större skillnader mellan pojkar och 
flickor. Dock ser pedagogerna i det andra arbetslaget för åk 4-6, mycket större 
skillnader. Vi behöver analysera detta för att finna varför skillnaden ökar ju 
äldre eleverna blir. Vi kan se att kunskaperna/medvetenheten hos personalen 
kring jämställdhet ökar men att det är komplext att veta vilka direkta åtgärder 
man ska sätta in för att höja pojkars resultat. Det pedagogerna bland annat 
hittills kan se är att det bland pojkar är en viss “antipluggkultur”.   
  

Elevinflytande och studiero    
Haga får fortsatt väldigt bra resultat i alla enkätundersökningar vad gäller 
studiero men det är lite lägre på vad eleverna anser att de har inflytande på 
undervisningen. Eleverna anser sig ha mycket god studiero och det visar sig i 
alla klasser. Vi ser att det är tydligt ledarskap med många gemensamma 
rutiner, goda relationer, tydliga instruktioner för arbetspassen mm. Vi arbetar 
också mycket med att ha goda relationer till alla elever och att eleverna har 
goda relationer till varandra. Dock kan vi se konsekvenser av den rådande 
pandemin där många värdegrundsaktiviteter har fått ställas in. Både 
pedagoger och elever saknar trygghetsgrupperna, storsamlingarna samt 
övriga gemensamma samlingar där vi aktivt arbetar med värdegrund samt det 
sociala och tryggheten mellan eleverna.    
I ELSA-undersökningen var det psykiska måendet som stod ut och visade att 
många elever har ont i huvudet, i magen och är oroliga. Dessa områden har 
antagligen inte lyfts tillräckligt under våra lärarkonferenser eller i 
klassrummen på en gruppnivå. Vi ser inte heller att det har funnits någon 
tydlig arbetsgång hur vi ska få elever att må bättre inom dessa områden. 
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Under läsåret 20/21 och 21/22 har elevhälsan haft känsloutbildning mot 
årskurserna 3 och 5. Detta för att vi tidigare läsår noterade att eleverna 
mådde sämre psykiskt. I denna utbildning diskuteras olika känslor samt 
strategier för att handskas med dem. Utvärderingen kring denna utbildning 
visar att det uppskattas mycket av både personal och elever.   
   
   
Undervisningens kvalitet   
Vi har de senaste åren haft ett stort arbete kring hur vi formar lektionerna och 
att alla pedagoger jobbar gemensamt för att få ett helhetsperspektiv kring 
undervisning. Många lärare har förändrat sina lektionsstrukturer för att få de 
mer NPF-säkrade, men vi ser också att detta är något som vi behöver arbeta 
ännu mer med för att det ska bli en stabilitet i organisationen och att alla 
lärare i slutändan är med i detta.  
  
Vi startade igång detta läsår med en gemensam dag där all personal var 
närvarande. Under denna dag lyfte vi olika områden som till exempel 
gruppdynamik och hur vi jobbar gruppstärkande både bland personalen och i 
en elevgrupp genom att ha bland annat ha gemensamma rutiner och synsätt 
på hur vi arbetar inom skolan. Vi fokuserade också på elevhälsans roll där vi 
fick till bra diskussioner kring hur elevhälsan är en viktig faktor i skolans 
vardag för att bland annat höja undervisningens kvalitet.   
   
Undervisningens kvalité är relativt hög och att vi arbetar kontinuerligt för att 
analysera vår undervisning och vad som kan förändras. I våra pedagogiska 
diskussioner samt under resultatkonferenserna ska det alltid finnas med en 
punkt där vi samtalar kring vår undervisning.   
De flesta gemensamma pedagogiska diskussionerna har inte kunnat 
genomföras. Istället har arbetslagen haft pedagogiska diskussioner där ämnen 
så som språkstörning och implementering av nya läroplanerna varit i fokus.    
   
Extra anpassningar/ÅP:   
Hagaskolan gjorde under tidigare läsår en nulägesanalys där vi kom fram till 
att de flesta elever som blev rödmarkerade tidigt förblev röda under hela 
skolgången på Hagaskolan. Vi kom fram till att vi har ett strukturerat arbete 
för att upptäcka dessa elever men behöver ha ett mer strukturerat arbete 
samt sätta in rätt insatser tidigt för att få dessa elever att kunna nå målen. Vi 
har under läsåren lyft förskoleklassens arbete samt resultat för att upptäcka 
vilka elever vi behöver ge mer stöd samt analyserat kring vilka olika insatser 
man kan sätta in. Detta arbete är bara påbörjat och är något som vi kommer 
att fortsätta att arbeta vidare med.   
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Vi ser tidigare läsår att vi inte har haft en tillräckligt tydlig arbetsgång när det 
gäller anpassningar och åtgärdsprogram. Vi påbörjade läsåret 20/21 att ha 
gemensamma träffar där specialpedagogerna föreläste samt handledde 
pedagogerna i arbetet kring anpassningar och åtgärdsprogram. Vi vek även 
gemensam tid till att arbeta med detta så att pedagogerna fick möjlighet att 
kollegialt arbeta med detta. Vi har fortsatt detta arbete och har vikt tid på 
KUP-dagar där pedagogerna har extra tid för att konsultera och arbeta med 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.   
Arbetslagen har även haft en stående punkt där man diskuterar elevärenden 
och vilka anpassningar samt åtgärdsprogram som behöver skapas/utvärderas. 
Detta har fungerat bra och är något som vi kommer att fortsätta arbeta samt 
utveckla.   
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Planerade åtgärder  

  
Jämställdhet   
In i det systematiska kvalitetsarbetet: Vi kommer fortsätta att regelbundet 
under läsåret 22/23 arbeta kring frågan jämställdhet och hur vi kan höja 
pojkars resultat. Vi kommer i våra pedagogiska diskussioner, arbetslagen, 
resultatkonferenser samt ledningsgrupp ha analys kring detta ämne. Vi ser att 
det fortsätter vara vissa ämnen där resultaten skiljer mer och där behöver vi 
analysera och ställa oss rätt frågor vad vi kan göra för att minska skillnaden.  
  
  

Kompetensutbildning: Det har varit ett komplext ämne att arbete kring då 

forskning på detta område inte är så stort. Vi har köpt in litteratur och 
gått på föreläsningar men känt att det inte är tillräckligt för att komma 
underfund med vilka åtgärder vi behöver sätta in för att höja pojkars resultat.  
 
Konkreta åtgärder: Detta läsår behöver vi sätta in konkreta åtgärder för att 
höja pojkars resultat samt följa upp hur åtgärderna går. Detta är ett långsiktigt 
arbete och vi förväntar oss höjda resultat över tid. Bland annat kommer 
pedagogerna att testa olika strukturer från Zimmermans forskning kring 
pojkars lärande. Vi behöver också lyfta elevernas tankar och reflektioner kring 
vad skillnaderna kan bero på.  
  
  

Elevinflytande och studiero   
Ordningsregler: Vid höstterminens mitt ska alla på skolan vara väl insatta i 
våra överenskommelser samt i vårt värdegrundsarbete. Vi diskuterar detta i 
våra trygghetsgrupper, med vårdnadshavare och i personalgruppen.    
 

Likabehandlingsplan: I september 2022 ska alla elever och föräldrar getts 
möjlighet att ta del av skolans likabehandlingsplan.    
 

Klassråd och elevråd: Vi kommer att ha klassråd samt elevråd en gång per 
månad där vi diskuterar olika områden som rör elevernas skolvardag.   
 
Elevinflytande 
Öka medvetandet och bli mer tydligare för eleverna när de har elevinflytande. 
 

Trygghetsgrupper: Vi fortsätter vårt arbete med trygghetsgrupper en gång i 
veckan. Där får eleverna samtala om olika värdegrundsfrågor och öva på olika 
samarbetsövningar.     
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Känsloutbildning: Vi ser att det psykiska måendet försämras bland eleverna 
(bland annat från ELSA-undersökningen samt signaler från klasslärare och 
kuratorer). Vi fortsätter med känsloutbildningen mot vissa klasser. 
Utbildningen håller elevhälsan i och både lärare och elever är delaktiga.   
  
Handledning: Handledning från psykolog med alla arbetslag under ett flertal 
tillfällen varje termin. Elevhälsan vill få till ett bättre och mer kontinuerligt 
samarbete med pedagogerna.   
   

Undervisningens kvalité   
Åtgärdsprogram och anpassningar: Vi ska under läsåret 22/23 fortsätta 
fördjupa oss mer i anpassningar/ÅP. Arbetslagen har en struktur på sin 
dagordning så att det blir en tydlig arbetsgång med anpassningar och ÅP. 
Pedagogerna poängterar att det är viktigt att det blir en gemensam muntlig 
information kring elevernas ÅP, t.ex. vilka som har anpassningar och 
åtgärdsprogram, samt att man tillsammans kollar över utvärderingar. Syftet 
med att fördjupa oss i arbetsgången kring ÅP/anpassningar är att få alla 
pedagoger mer involverade i arbetet och att anpassningar blir synliga för alla i 
arbetslaget. Vi vill få en likvärdighet genom elevens hela skoldag   
   
Resultatkonferenser: Elever med rödmarkering följs upp regelbundet på 
resultatkonferenserna och i arbetslagen. Där finns också tid att utvärdera och 
utveckla extra anpassningar samt utvärdera lärarnas undervisning.    
 

IUP: Utveckla hur vi skriver extra anpassningar i IUP:erna. Skriva oftare och 
göra tydliga utvärderingar i IUP. Genom kollegialt lärande mellan 
pedagogerna på skolan kan vi utveckla detta och bli bättre på att 
dokumentera elevens vidare utveckling. 
   
Pedagogiska diskussioner: Vi för kontinuerligt pedagogiska diskussioner 
utifrån verksamhetens behov. Till höstterminen blir mycket fokus på 
implementeringen av den nya läroplanen och vad det betyder för 
undervisningen.  
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Verksamhetsplan Haga fritidshem   
Verksamhetsår 2022/23  
 

Förutsättningar   
Grundförutsättningarna på Hagas fritidshem är tre avdelningar; Fågel (en klass 
1 och en klass 2), Fisk (Förskoleklass och en klass 1) och Mittemellan (en klass 
2 och alla klass 3, 4, 5 och 6) Sammanlagt har vi ca. 160 elever inskrivna på 
Haga fritids. Vi är 13 personal, varav 4 är utbildade fritidspedagoger, 2 
utbildade förskollärare, 4 barnskötare och 3 elevstödjare. Fritidspedagogerna 
har det största ansvaret att planera och organisera den pedagogiska 
verksamheten på fritidshemmet. Fritidsavdelningarna är inhysta i 
skolbyggnaden och delar således lokaler med skolan. En gång i veckan har 
fritidspersonalen ett fritidsmöte/konferens där all personal på fritidshemmet 
har möjlighet att träffa både varandra och rektor för planering och 
information. Hagaskolans upptagningsområde består till allra största del av 
medelinkomsttagare, med svenska som modersmål.   
  
Resultat  
 Fritidshemmet har ”Smarta mål” uppsatta för sitt arbete. Dessa är knutna till 
läroplanen och skall genomsyra hela fritidsverksamheten, och har så gjort så 
gott det gått. Vissa justeringar har dock fått göras i samband med Covid-19 
pandemin. Fritidsverksamheten har tex. till stor del förlagts utomhus. Haga 
fritidshem har en väl fungerande veckoplanering, och även en mer långsiktig 
planering, med hjälp av de ovan nämnda ”Smarta målen” och med hjälp av ett 
”Årshjul” som följs och kollas/utvärderas fortlöpande. Pandemin och 
restriktionerna runt den har lett till att vi haft ganska hög personalfrånvaro i 
perioder, vilket i sin tur lett till en del justeringar i planeringen och en tendens 
till stresspåslag för den personal som varit i arbete. Detta plus de stora 
barngrupperna har emellanåt även medfört en känsla av ”rörighet” och 
”otillräcklighet” hos personalen. I trygghetsenkäten vi gjort på fritids svarar 
dock i princip alla elever att de trivs bra och känner sig trygga på Hagas 
fritidshem. Ingen elev uppger att de sällan känner sig trygga eller inte trivs 
alls.   
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Planerade åtgärder   
Under höstterminen försöker vi vid behov hjälpas åt över avdelningarna när vi 
vistas utomhus. Vi försöker också dela upp oss så ofta det går, exempelvis 
genom olika utflyktsdagar, gymnastiksalsdagar, inne/ute-vistelse osv. Detta 
för att göra barngrupperna mer hanterbara och ha större chans att se och 
möta alla elever på ett bra sätt. Elevernas fritidsvistelse blir också lugnare när 
elevantalet runt omkring minskas. Vi fortsätter med våra regelbundna 
fritidsråd där eleverna får vara med och påverka vad som ska göras och vad 
som ska hända på fritids. Vi har dagligen välplanerade rastaktiviteter där 
barnen är delaktiga. Detta medför att ingen ska känna sig utanför, och det ger 
goda förutsättningar att alla ska ha något att göra på rasterna om de vill. 
Aktiviteterna styrs ofta av elevernas egna önskemål, men nya idéeroch lekar 
introduceras också ofta av pedagogerna. Rastaktiviteterna kan och bör även 
tas upp igen på fritidstiden efter skolan. På lovdagar och KUP-dagar genomför 
vi ofta gemensamma utflykter och aktiviteter för att stärka tillhörigheten och 
gemenskapen ytterligare. Ibland alla fritidsavdelningar tillsammans, men 
ibland också i mindre grupper och olika konstellationer. Våra stora mål för 
året är att hitta lugnet i grupperna och att få barnen att känna tillhörighet och 
trygghet, att få in ett bättre miljötänk hos barnen och att skapa en lärorik och 
stimulerande utevistelse för eleverna, både på skolgården och i närmiljön runt 
skolan. Allt enligt kapitel 4 i läroplanen och skolans värdegrund.  

 


